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    Zápis č. 7 / 2012  

      ze zasedání výboru jednoty                         
 
 
Datum konání:  17.července 2012 v 18 hod. 

  
Přítomni:       br.Ing. Jaroslav Hampl, br. Václav Drašnar, br. Jiří Bednář a br. Josef Urban 

 

Hosté:             br. Ing. Miroslav Jelen 

 

Omluveni:      ses. Jana Švábová 

 

 

Program:       
1. Plnění úkolů z minulého zasedání výboru jednoty. 

2. Hospodaření jednoty. 

3. Stavba víceúčelového hřiště. 

4. Různé. 

5. Uložení úkolů. 

 

 
Ad 1. Plnění úkolů z minulého zasedání jednoty. 
a) Zřídit podúčet u hlavního účtu v České spořitelně pro oddíl NH. 

- splněno, podúčet zřízen s číslem 1003-1241416319/0800                                                                                             

b) Aktualizovat Hospodářskou směrnici č. 14. 

- úkol dále v trvání                                                                                             

c) Zaslat vítězi výběrového řízení smlouvu o dílo k podpisu a zahájit se statutárním orgánem jednání o 

provedení stavby. Zaslat všem uchazečům výsledek výběrového řízení. 

- splněno                                                                                             

d) Kontaktovat firmu Tiskárna Kostelec n.Orl. ve věci dlužné částky za vydaný sborník. 

- úkol dále v trvání. 

e) Uhradit dlužnou částku ČT. 

- splněno, uhrazeno.  

 
 
Ad 2. Hospodaření jednoty. 
= starosta jednoty podal informace, že byla podepsána smlouva s Kuželkářským klubem Dobruška 

o.s., originál smlouvy je založen v kanceláři jednoty 

= ubytování, úklid sokolovny a chatek byl sjednán s paní Jiřinou Tomášovou 

= účetnictví jednoty – do nového programu nutno zadat letošní pohyby -  poveřeny ses. Jana 

Králíčková a Dana Jarinová 
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Ad 3.Stavba víceúčelového hřiště.  
= informace podal br. Jiří Bednář a br. Miroslav Jelen 

 Smlouva s vítězen výběrového řízení podepsána, stavební společnost začne stavět v posledním 

týdnu v červenci, dokončení stavby do 31.8.2012 s datem předání 1.9.2012. 

 Zástupce zhotovitele si obhlédl staveniště, byly odsouhlaseny stavební požadavky, předání 

stavby proběhne při zahájení stavby. Byly předány telefonické kontakty na stavbyvedoucího 

pana Doležala, kontrolou stavby pověřen br. Ing. Miroslav Jelen, vč. podepisování stavebního 

deníku. 

 
Ad. 4. Různé. 
= informace ze setkání vedení jednoty se starostou města Dobrušky Mgr. Petrem Tojnarem podal 

starosta jednoty 

- přislíbeno pořadatelství Věnečku v prosinci t.r. 
- město Dobruška nepřispěje finanční prostředky na opravy chatek, domluven bezúplatný 

převod chatek do vlastnictví jednoty na základě žádosti 
- starosta města přislíbil dalších cca 25.000 Kč na činnost jednoty, první částka 50.000 Kč byla 

schválena a odeslána na účet jednoty 
- starosta města vysvětlil, že město neobdrželo finanční prostředky v řádech několika miliónů 

Kč z výtěžků loterních společností, jak prezentují sportovní svazy a Český olympijský výbor, 

jednalo se pouze o částku v řádech 6 místné sumy 
 z tohoto výtěžku byly rozděleny mimořádné prostředky sportovním oddílům a klubům 

v Dobrušce, jednota obdrží 30.000 Kč. 
 

 

Ad. 5. Uložení úkolů. 
 

a) Aktualizovat Hospodářskou směrnici č. 14. 

                                                                                            Zodpovídá: členové výboru 

                                                                                            T: nestanoven 

b) Kontaktovat firmu Tiskárna Kostelec n.Orl. ve věci dlužné částky za vydaný sborník. 

                                                                                            Zodpovídá: starosta jednoty 

                                                                                            T: 31.8.2012 

c) Předat stavbu víceúčelového hřiště zhotoviteli společnosti PSK-ASM s.r.o. . 

                                                                                            Zodpovídá: jednatel jednoty 

                                                                                            a br.Ing. Miroslav Jelen 

                                                                                            T: dle dohody se zhotovitelem 

d) Účetnictví jednoty – průběžně zaúčtovat doklady t.r.  

                                                                                            Zodpovídá:  

                                                                                            ses. Jana Králíčková a Dana 

                                                                                            Jarinová 

                                                                                            T: průběžně 

 

Zapsal dne 22.7.2012: 

br. Jiří Bednář  

 
 
 
 
Schválil:                                                                                            br. Václav Drašnar, v.r. 
                                                                                                      starosta T.J. Sokol Dobruška 


